Udskrivningsrapport
Modtager

Afsender
5790000121441 M

Lokationsnr.

M

Lokationsnr.

5790001354145 M

Sygehusafdeling

4202360 M

Kommunenummer

461

Enhed

Æbleblomsten

Enhed

Q

Afdeling

Hjemmeplejen

Afdeling

Infektionsmedicinsk Afdeling

Organisation

Odense kommune

Organisation

Odense Universitetshospital M

Adresse

Flakhaven 2
5000 Odense C

Adresse

Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Tlf.

+4566131372

Kontaktperson

Lone Poulsen
+4565633231

Medicinsk
speciale

Almen medicin

Patient

Egen læge

CPR nr.

2512484916 M

Ydernummer

037974

Navn

Nancy Ann Berggren M

Navn

Adresse

Hindbærvej 23
5260 Odense S
Hjallese

Arne Agertoft & Hanne
Petersen

Tlf.

+4566112101

Type

Værge

Tlf.

+4523321234

Job

Pensionist

Pårørende / Relationer
Type

Ægtefælle

Navn

May June Moberg

Navn

Mads Jensen

CPR nr.

0108624884

Adresse

Adresse

Hindbærvej 23
5260 Odense S
Hjallese

Hindbærvej 21
5260 Odense S
Hjallese

Privatnummer

+4565335376

Arbejdsnummer

+4565335375

Mobilnummer

+4565335374

Er informeret

Er informeret

Ja

Kommentar til pårørende
Ægtefælle er bortrejst og værge Mads Jensen er orienteret om udskrivelse.

Ja

Aktuel indlæggelse
Tidspunkt for indlæggelse

15-06-2015 kl. 18:12 M

Tidspunkt for færdigbehandling

18-06-2015 kl. 07:30 M

Tidspunkt for udskrivning

19-06-2015 kl. 10:00 M

Årsag til aktuel indlæggelse
Den seneste uge har Nancy været tiltagende afkræftet og konfus. Funktionsevner er yderligere svækket i forhold til habituel
tilstand. Har balanceproblemer og falder trods brug af rollator.Har spist og drukket meget sparsomt. Hjemmesygeplejen har derfor
kontaktet egen læge mhp. indlæggelse, som indlægger Nancy akut. M
Indlæggelseforløb
Har klaget mest over hudproblemer. Har meget dårlig hjertestatus, kan gå knap 100 m.
Smitterisiko
Kronisk Hepatis B

Diagnoser
Diagnosekode

Klassifikation

Beskrivelse

DI489

SKS Diagnosekode

Atrieflagren og -flimren UNS

DE869A

SKS Diagnosekode

Dehydrering

DM485

SKS Diagnosekode

Kileformet sammenfald af ryghvirvel

DI700

SKS Diagnosekode

Aterosklerose i aorta

Funktionsevner ved udskrivning (sidst opdateret: 08-01-2015 M)
Funktion

Score

Beskrivelse

Vaske sig

2 (moderate)

Funktionsevne uændret. Utryg i badesituationen pga. svimmelhed og vil gerne
sidde ned.

Af- og påklædning

1 (lette)

Funktionsevne uændret, kan ikke selv tage korset på.

Gå på toilet

1 (lette)

Nedsat bevægelighed i arme og har problemer med at tørre sig.

Forflytte sig

0 (ingen/ubetydelige)

Færden i forskellige
omgivelser

1 (lette)

Funktionsevne uændret

Drikke

2 (moderate)

Ingen fysisk begrænsning, men skal opfordres til at drikke. Tager ingen initiativ.

Spise

1 (lette)

Tager ingen initiativ, men spiser når maden bliver serveret.

Sygeplejefaglige problemområder
Bevægeapparat
Under indlæggelsen klaget over rygsmerter og der er konstateret sammenfald i ryggen. Lavet øvelser med fysioterapeut og fået
korset, hvilket har hjulpet godt
Ernæring
Spiser godt når maden bliver serveret og der er selskab.Ernæringsscreening viser ingen ernæringsmæssig risiko. BMI 22.
Hud og slimhinder
Skinnebenssår uændret og skiftet efter anvisning. Huden er skrøbelig og har mange små sår, pga. mangeårig behandling med
binyrebarkhormon. Har slået hul i hovedet pga. fald på badeværelse og er blevet syet med 6 sting, som skal fjernes hos egen læge
på 10. dagen.
Kommunikation
Har latenstid.

Psykosociale forhold
Virker utryg og trækker sig ved ikke kendte personer og steder. Lettere nedtrykt når hun vågner, men liver op når pårørende
kommer.
Respiration og cirkulation
Har tendens til at falde, hvis hun rejser sig hurtigt op. Hun føler svimmelhed og det sortner for øjnene. Har målt lavt blodtryk i de
situationer.Er vejledt i at tage det stille og roligt, når hun rejser sig.
Seksualitet
Smerter og sanseindtryk
Ved længere gangdistancer får Nancy smerter i brystet. Undersøgelser viser tegn på moderat forkalkning af aorta.Er generet af
metalsmag i munden og manglende lugtesans, hvilket er bivirkning af medicinen. Har vejledt om at det er vigtigt at hun er
smertedækket. Hun siger selv sjældent til, men smerter kan observeres nonverbalt.
Søvn og hvile
Er meget rastløs først på natten og sover ikke meget. Ønsker ikke sovemedicin.
Viden og udvikling
Talt med Nancy og pårørende om at det er vigtigt at de er opmærksomme på at huske at drikke. De kan fx stille et ur en gang i
timen til at minde om at drikke et ½- 1 glas vand.
Udskillelse af affaldsstoffer
Er opstartet med laktulose daglig pga. knoldet afføring. Væsketal var påvirket ved indlæggelsen, er nu normale efter
væsketerapi.Mange gange på toilet i løbet af natten. Urin til dyrkning, viser ingen tegn på infektion.

Midlertidige Hjælpemidler/behandlingsredskaber
Hjælpemiddelinstituttet

50474

Udleveret

19-06-2015 kl. 12:24

Beskrivelse

Badetaburet alu, m. PUR sæde

Kommentar til hjælpemidler
Retur til sygehuset, når badetaburet fra kommunen er leveret.

Seneste medicingivning
Depot medicin

PN medicin

Navn

Cisordinol Inj.

Navn

Nitroglycerin Tabl.

Dosis

200mg IM

Dosis

0.25mg under tungen

Givet

17-06-2015 kl 14:35

Givet

18-06-2015 kl 20:00

Navn

Pamol Tabl.

Dosis

1 gr.

Givet

19-06-2015 kl 07:00

Medicin information relateret til udskrivning
Medsendt medicin (til og med)

2015-06-19

Medsendt medicin (bemærkning)

Ligger i håndtasken

Recept til apotek

Ja

Afhentning/Udbringning aftalt

Nej

Dosisdispensering genbestilt

Ja

Cave
Kan ikke tåle penicillin.
Kommentar til medicin
Har svært ved at sluge tabletter og derfor gives de med yoghurt

Aftaler omkring kost første døgn efter udskrivning
Madpakke gives med

Ja

Aftalt indkøb på udskrivningsdagen

Nej

Fremtidige aftaler
Ambulant besøg i kardiologisk ambulatorium. Fjernelse af sutur i panden hos egen læge den 26. juni 2015.

Referencer (Bilag)
Kostskema

vektor_grafik (pdf) på 53213 bytes

Skema med træningsøvelser

billede (png) på 52428800 bytes

Vejledning til kostskema

https://fiktiv.url/vejledning_til_kostskema

Dato og underskrift
19-06-2015 M
Sygeplejerske M Lone M Poulsen M

